
Macintosh PowerBook G3-serien
Det f�rsta du l�gger m�rke till hos dessa datorer �r den stilrena formen. Vid
n�rmare granskning finner du att deras avancerade funktioner och
enast�ende flexibilitet �r �nnu mer sl�ende. Men det mest imponerande �r
�nd� prestandan. Dessa b�rbara datorer sopar banan med j�mf�rbara b�rbara
och station�ra PC-datorer.* Enkelt uttryckt: Macintosh PowerBook G3-serien
fr�n Apple inneb�r en ny m�ttstock f�r design, prestanda och anv�ndbarhet
hos b�rbara datorer. 

Macintosh PowerBook G3-seriens datorer passar alla Ñ skapande yrkes-
m�nniskor, l�rare och studenter, aff�rsm�n. De bygger p� den h�gpresterande
PowerPC G3-processorn Ñ samma processor som har gett Apple sensationella
framg�ngar med de station�ra G3-datorerna. Det ger dem kraft som r�cker till
�ven f�r de mest kr�vande arbetsuppgifter. 

PowerBook G3-datorernas kraft g�r det m�jligt att till fullo utnyttja den
multimediekapacitet som finns inbyggd Ñ n�got som varken l�rare eller
aff�rsm�n klarar sig utan idag. Eftersom det ocks� m�ste finnas utrymme f�r
individuella behov, finns m�jligheten att v�lja mellan flera flexibla konfigura-
tioner. I varje dator ing�r en h�ghastighets CD-ROM-enhet och inbyggd
videoutg�ng och dessutom en S-videoutg�ng f�r anslutning till en TV.

Den nyskapande formgivningen hos dessa datorer �r lika funktionell som
tilltalande. Bland annat finns tv� modulfack d�r litiumjonbatterier och ett
flertal olika lagringsenheter kan monteras och bytas medan datorn �r
p�slagen. Tangentbordet kan enkelt f�llas upp n�r du vill komma �t minnes-
socklarna och den uttagbara h�rddisken. 

PowerBook G3-seriens datorer �r byggda f�r kommunikation. Inbyggt
Ethernet �r ett m�ste i de flesta utbildningsmilj�er och f�retag. Och med det
interna 56K-modemet  kan du ansluta till organisationens n�tverk eller till
Internet.

Macintosh PowerBook G3-serien  Ñ verkligt flexibla b�rbara datorer med
�verl�gsna prestanda, stil och kapacitet till ett pris du har r�d med.

Egenskaper

Fantastiska prestanda 
• PowerPC G3-processorn ger snabbare

prestanda än i någon annan bärbar dator
• Prestandahöjande direktkopplat

sekundärcacheminne ingår**
• SDRAM och SGRAM ger den snabbaste

minnesarkitektur som finns 
• Två litiumjonbatterier ger upp till 7 timmars

drifttid vid normal användning
• Flexibla konfigurationsalternativ ger dig just det

du behöver till ett pris du har råd med

Avancerad multimediekapacitet
• Bildskärm: 14,1-tums (diagonalt) TFT-skärm,

aktiv matris av hög kvalitet
• 4 MB bildskärmsminne gör det möjligt att visa

miljoner färger på en extern bildskärm
• Integrerad styrkrets ger fantastisk 2D/3D-

grafikacceleration 
• Höghastighets CD-ROM-enhet ingår
• Möjlighet att ansluta en extern bildskärm,

videoprojektor eller TV**

Vacker och funktionell 
• Prisbelönt design som kombinerar skönhet och

funktionalitet 
• Två modulfack där batterier och en rad olika

lagringsenheter kan användas 
• Uppfällbart tangentbord gör det lätt att komma

åt minnessocklarna och den uttagbara
hårddisken

• Stöd för CardBus-kort och PC Card-kort för
ytterligare nätverksfunktioner, lagring och
arbete med dubbla bildskärmar

Integrerad kommunikation
• Inbyggt 10BASE-T Ethernet
• Internt modem med stöd för K56flex och V.90**
• Inbyggd 4 Mbit/s IR-teknik för trådlös

nätverksanslutning och fildelning

*Baserat p� BYTEmarks heltalstest.

**Endast i vissa konfigurationer. Detaljerad
produktinformation finns i konfigurationstabellen.

***Baserat p� Apples egna tester med MacBench 4.0 som
j�mf�r prestanda mellan olika processorer. Faktiska
prestanda vid anv�ndning av program varierar.
MacBench �r ett testverktyg p� delsystemniv� f�r m�tning
av relativa prestanda hos Mac OS-datorer.

  Data�verf�ringshastighet upp till 56 kbit/s, fax�verf�ring
upp till 14,4 kbit/s. Faktisk �verf�ringshastighet varierar
beroende p� n�tverksbelastning och din Internet-
leverant�rs modemkapacitet.
Kan variera mellan olika l�nder.
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Macintosh PowerBook G3-serien
Teknisk information 

Processor och minne
• 233, 266 eller 300 MHz PowerPC G3-processor
• Upp till 1 MB direktkopplad sekundärcache på

processorn (117, 133 eller 150 MHz dedikerad 
64-bitars direktkopplingsbuss)*

• 66 MHz systembuss
• Integrerad flyttalsprocessor och 64 K primärcache

på kretsen (32 K för data, 32 K för instruktioner) 
• 32 eller 64 MB RAM-minne, utbyggbart till 192 MB

via två SO-DIMM-socklar
Lagringsutrymme
• Intern 2 GB, 4 GB eller 8 GB IDE-hårddisk
• Två modulfack för CD-ROM-enhet, diskettenhet

(tillval) och lagringsenheter från andra tillverkare
• CD-ROM-enhet med 20x hastighet (maximalt) som

kan användas i modulfacket*
Gränssnitt
• Anslutningar
— Apple Desktop Bus-port
— SCSI-port för anslutning av upp till sju externa

enheter
— Höghastighets serieport (RS-422) för LocalTalk-

kablar
—Nätadapterport
• Kommunikation
— Inbyggd 10BASE-T Ethernet-kontakt (10 Mbit/s)
— RJ-11-modemport för K56flex och V.90-modem*
— IR-port för filöverföring med infrarödteknik

(4 Mbit/s IrDA)
• PC Card- och CardBus-utbyggnad
— Stöd för två typ I- eller typ II-kort, eller ett

typ III-kort
— Stöd för PC Card-kort för zoomvideo i nedre

kortplatsen
• Video
— Utgång för S-video*
— Utgång för 24-bitars video (anslutning av VGA-typ)
• Ljud
— In- och utgångar för 16-bitars stereoljud av

CD-kvalitet

Mediekapacitet 
• Bildskärmsstöd 
— 4 MB bildskärmsminne (SGRAM) ger stöd för

miljoner färger på upp till 20-tums extern
bildskärm  

—Integrerad ATI Rage LT PRO-styrkrets ger inbyggd
2D/3D-acceleration*

• Bildskärm
— 14,1-tums (diagonalt) inbyggd TFT XGA-skärm,

aktiv matris, stöd för miljoner färger vid 1024x768
punkters upplösning, skalbar upplösning till
640x480 punkter eller 800x600 punkter

• Ljud
— Två inbyggda stereohögtalare
— Intern rundupptagande mikrofon

Batteri
• 49 Wh litiumjonbatteri
• Ett batteri ger upp till 3,5 timmars drifttid, två

batterier upp till 7 timmar, vid normal användning

Stöldskydd 
• Uttag för Kensington-låskabel 

Tangentbord
• Inbyggt tangentbord med 76 (USA) eller 77 (ISO)

tangenter, inklusive 12 funktionstangenter, 4
piltangenter arrangerade som ett upp-och-ner-vänt
T samt ett integrerat numeriskt tangentbord

Apple styrplatta
• Styrplatta från Apple ger exakt kontroll över

pekaren — möjlighet att klicka, dubbelklicka och
dra på styrplattan

Strömförsörjning
• Nätspänning: 100 — 240 V växelström
• Frekvens: 50 — 60 Hz
Omgivning
•  Temperatur vid användning: 10 till 40 °C
• Temperatur vid förvaring: –25 till 60 °C
• Relativ luftfuktighet: 20 till 80 % icke-

kondenserande
• Maximal höjd över havet vid användning: 3000 m
• Maximal höjd över havet vid förvaring: 4500 m

Storlek och vikt 
• Bredd: 26,4 cm 
• Höjd: 32,3 cm
• Djup: 5,3 cm 
• Vikt: (varierar beroende på konfiguration; exemplet

nedan inkluderar modem, batteri och CD-ROM-
enhet) 

— 3,5 kg

*Endast i vissa konfigurationer. Detaljerad
produktinformation finns i konfigurationstabellen.



Macintosh PowerBook G3-serien

Konfigurationer Artikelnr M7109*/A M7110*/A M7112*/A
Macintosh PowerBook G3 Processorns klockfrekvens 233 MHz 266 MHz 300 MHz

Direktkopplad sekundärcache 512 K 1  MB 1 MB
Direktkopplingsbussens frekvens 117 MHz 133 MHz 150 MHz
Minne (SDRAM) 32 MB 64 MB 192 MB
Bildskärmsminne(SGRAM) 4 MB 4 MB 4 MB 
Bildskärmsstyrkrets ATI Rage LT PRO ATI Rage LT PRO ATI Rage LT PRO
Systembussens frekvens 66 MHz 66 MHz 66 MHz
Hårddisk 2GB IDE 4 GB IDE 8 GB IDE 
CD-ROM-enhet Ja Ja Ja
Ethernet Inbyggt 10BASE-T Inbyggt 10BASE-T Inbyggt 10BASE-T
Modem (stöd för K56flex och V.90)* Ja Ja Ja
Utgång för S-video Ja Ja Ja

* Endast i vissa l�nder

© 1998 Apple Computer, Inc. Apple Computer, Inc. Alla r�ttigheter f�rbeh�lls. Apple, Apples logotyp och Macintosh �r registrerade varum�rken som tillh�r Apple Computer, Inc.
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l�mplighet f�r visst �ndam�l. Alla eventuella �verenskommelser, avtal och garantier tr�ffas direkt mellan s�ljst�lle och kund. Produktspecifikationerna g�ller med f�rbeh�ll f�r
�ndringar. Augusti 1998

Apple Computer 
http://www.apple.se

Detaljerad information om befintliga konfigurationer
finns i tabellen nedan. Alla modeller levereras
dessutom med ett inbyggt tangentbord med
styrplatta, alla nödvändiga kablar såsom Ethernet-
kabel, modemkabel, adapter för S-video-till-komposit
samt anslutningskabel för VGA-till-Macintosh, Mac
OS 8.1 (inklusive Internet-program), program från
andra tillverkare, fullständig dokumentation för
installation, inlärning och referens, samt garanti.

Mer information
Om du vill veta mer om dessa produkter eller om
Apple är du välkommen att besöka vår webbplats:
http://www.apple.se

Tillbehör Beställningsnr

Nätadapter för PowerBook G3-serien M6384LL/A
Europeisk nätadapter för PowerBook G3-serien M6548G/A
Laddningsbart litiumjonbatteri för PowerBook G3-serien M6385G/A
Diskettenhet (utbyggnadsmodul) för PowerBook G3-serien M6396G/A
Apple HDI-30 SCSI-adapter för användning av PowerBook som SCSI-skiva M2539LL/A
Apple SCSI-tillbehörskabel för anslutning mellan SCSI-enheter M0207
Apple HDI-30 SCSI-systemkabel för anslutning från PowerBook till SCSI-enhet M2538LL/A

14,1-tums TFT-skärm

Beställningsinformation

MacRent
Birger Jarlsg 108
114 20 Stockholm
http://www.macrent.se
Tel: 08-673 01 00


